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Ekte Kurumunuz ile yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik
EFT Talimatı Taahhütnamesinin bir örneği ile bu Taahhütnamenin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
gönderilmektedir.
Saygılarımızla,

Ekler: Takasbank Para Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

……/……./……. tarihinde tebellüğ aldım.
Ad –Soyad

:

İmza

:
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TAKASBANK PARA PİYASASI NAKİT, KIYMET, TEMİNAT VE ELEKTRONİK EFT TALİMATI
TAAHHÜTNAMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye
(Banka) vereceğiniz taahhütnamede bulunan genel işlem şartları ekte tarafınıza sunulmaktadır. Söz konusu
genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim
edilmesinden iki işgünü geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza bildirilmesi durumunda sizinle işbu
taahhütnameyi yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca ekte yer alan genel işlem şartlarının bir kısmına
özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.
Şöyle ki;
Taahhütnamenin 1. maddesi kapsamında, yazılı talimat olmaksızın, hesabınızı azaltıcı, diğer hesabı arttırıcı
borç kapama, teminat yatırma ve teminat çekme işlemlerini Bankamızın vereceği kod ve şifreleri kullanarak
Bankamız ekranlarından yapacağınızı, söz konusu işlemlere ilişkin olarak ekrana tarafınızca girişi yapılan
bilgilerden sorumlu olduğunuzu, bu bilgilerden dolayı Bankamız veya başka bir kuruluş ya da üçüncü kişinin
zarara uğramasına neden olunduğu takdirde bu zararı karşılayacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.
2. madde uyarınca, Bankamız tarafından Kurumunuza verilecek kod ve şifrelerle yapılan işlemlere hiçbir
itiraz hakkımız bulunmamaktadır. Diğer taraftan kod ve şifrelerin ilgilisinden başka üçüncü kişilerce
öğrenilmesi halinde, bunu yazılı olarak, en seri şekilde Bankamıza bildirme yükümlülüğünüz bulunmakta,
bu süre içinde yapılacak işlemlerin Kurumunuz tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerden
Bankamızın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafınıza ait olacağını kabul etmektesiniz.
3. madde çerçevesinde, kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da
yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşememesi halinde
Bankamız sorumlu tutulamayacaktır.
5 madde kapsamında, Bankamız ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilecek teminat çekme ve alacak dağıtımı
sonucunda piyasa katılımcısı tarafından
bildirilen hesap numaralarına Bankamız tarafından
gerçekleştirilecek EFT, EMKT ve SWIFT işlemleri sonucunda çıkabilecek ihtilaflarda Bankamız taraf
olmayacaktır.
6. madde gereğince, yapılacak işlemlerde, Bankamız tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış bulunan
tüm kurallara aynen uymanız gerektiği gibi, Bankamızın her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye sahip
olduğunu ve bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkınızın bulunmadığını kabul etmiş
bulunmaktasınız.
7. madde uyarınca, EFT, EMKT ve SWIFT masrafları ile ilgili ücretleri ödeme yükümlülüğünüz
bulunmaktadır. Ödeme yapmamanız halinde nezdimizdeki hesaplardan mahsuba Bankamız yetkilidir.
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9. madde kapsamında, yapılan işlemler Bankamızın kayıtları ile kanıtlanabilecek, Bankamızın kayıtları kesin
delil sayılacaktır. Bu çerçevede, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtları delil
olarak kullanılabilecektir. Zira, bankacılık işlemlerinin ulaştığı teknolojik boyut ve bilgi işlem teknolojilerinin
bankaların her türlü işlemlerinde kullanılıyor olması olguları karşısında bugün bankaların alacağını kendi
kayıtları dışında kanıtlama olanağı fiilen bulunmamaktadır. Öte yandan, bankaların tacir sıfatını haiz
olmaları, güven kurumu olarak kabul edilmeleri, denetime tabi olmaları, ticari defter ve kayıtlarını
uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde tutmakla yükümlü olmaları dikkate alındığında
sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil olarak kullanılabileceğinin
kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.
10. madde uyarınca, bu taahhütnamenin kurulması ve yorumlanması ile ilgili olarak ya da bu
taahhütnameden doğan borçların ifası veya zamanında gereği gibi ya da hiç ifa edilmemesi hallerinde
ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili
olacaktır. Bu çerçevede, Bankamızca aleyhinize açılabilecek davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca
Bankamız aleyhine açılabilecek davalar ve kanuni takipler ancak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra
Dairelerinde görülebilecektir.

İlgili Kurumun Beyanı:
Sözleşme öncesi bilgi formu ile genel işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi tam ve eksiksiz olarak teslim
aldığımızı, söz konusu form ile form ekinde sunulan genel işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi ve Bankanızca
özellikle dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, Kurumumuz için
getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, bahse konu genel işlem şartlarını ve Bankanızca özellikle dikkat
çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme kurulduğunda bunların genel işlem şartları
olarak bizi bağlamasına rıza ve kabulümüzün olduğunu beyan ederiz.

Kurumun Adı

:

Tarih

:

Ünvan+ Kaşe+İsim+İmza

:
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